
Додаток  

до технічного опису  

«Кондитерське мистецтво»  

 
Конкурсне завдання з компетенції «Кондитерське  мистецтво»    

 
Завдання Арт-класу складається з 7 модулів (на вибір учасника), які 
оцінюються окремо і виставляються на експозиційному столі одночасно в 
один день. 

Модуль Опис Примітка 
D1. Цукрові 
квіти 
(англійська 
техніка). 

Композиція повинна складатися з 4-
5 найменувань поєднаних між 
собою квітів різних розмірів - 
малих, середніх і великих. 

Клас цукор і 
пастилаж: під час 
роботи з мастикою і 
пастилою необхідно 
пам'ятати, що 
кольори повинні бути 
лише пастельними. У 
класі цукру не можна 
змішувати техніки, 
використовувати 
одночасно карамель, 
пастилу, мастику і 
марципан. 
 

D2. Робота з 
карамелі. 

Повинна бути виконана з 
використанням різних технік — 
відливних форм, витягування, 
видування, виплавлювана або з 
поєднанням цих технік. 
Максимальна площа основи - 
800х800 мм. 

 

D3. Робота з 
шоколаду. 

Презентація експоната з шоколаду 
максимальною площею 800х800 мм, 
висота - не обмежена. Заборонено 
використання зовнішніх опор. 

Клас шоколад: 
бажано 
продемонструвати 
декілька технік в 
одній роботі: лиття, 
ліплення, велюр, 
різання та ін. 

D4. Робота з 
марципану, 
мастики. 

Площа експонатів з марципану або 
мастики повинна бути не більше 
600х600 мм. Використання 
барвників допускається, але тільки 
для відтінку композиції, без 
домінування. Застосування глазурі і 

Клас марципан: 
робота повинна бути 
виконана в 
пастельних тонах, але 
краще, якщо вона 
буде 



зовнішніх опор заборонене. однокольоровою; 
матеріал має 
підкреслювати тему. 

D5. Святковий 
торт (мінімум 
три яруси). 

Торт повинен бути повністю 
прикрашений вручну. Всі елементи 
декору, за винятком опорних балок, 
мають бути їстівними. Площа 
основи торта - не більше 800х800 
мм. Окремо виставляється торт 
вагою 1 кг для дегустації членами 
журі. 

Тісто: фактура тіста 
повинна бути 
натуральною, 
очевидною. 
Допускається 
спікання роботи для 
надання деталям 
рельєфності 

D6. 
Ексклюзивний 
весільний торт 
(мінімум три 
яруси). 

Торт повинен бути повністю 
прикрашений вручну. Всі елементи 
декору, за винятком опорних балок, 
мають бути їстівними. Площа 
основи торта - не більше 800х800 
мм. Окремо виставляється торт 
вагою 1 кг для дегустації членами 
журі. 

 

D7. Художня 
робота з тіста. 

Художня робота на вільну тему - 
панно, скульптура, картина. 
Експонати мають бути виготовлені з 
їстівних інгредієнтів. Розміри, у 
тому числі основи або опори, не 
обмежені. 

Картини в арт-
класі: слід 
добиватись цілісності 
у сприйнятті картини, 
а також чіткості та 
чистоти під час її 
створення. 
 

 
Примітка: 

-  Висота експонатів - не обмежена.  
- Один учасник може взяти участь у декількох модулях. 

 


